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Tevékenységünket etikai 
alapelvek vezérlik. Köl-
csönösen támogatjuk 

egymást, és az ügyfelek 
prioritást élveznek ná-

lunk.

Újrahasznosított 
nyersanyagokat nye-
rünk hulladékból, és 

kíméljük a természeti 
erőforrásokat.

Integrált irányítási 
rendszerünk keretében 
mérjük CSR-tevékeny-

ségeinket.

Annak a felelősségnek a 
tudatában cselekszünk, 

hogy gyermekeinkre 
és unokáinkra olyan 

környezetet hagyjunk, 
amelyben érdemes élni.

A társadalomért. 
A régiókért. 

Az ökológiáért.

Kutatás-fejlesztési tevé-
kenységünk és a partnere-
inkkel folytatott együttmű-

ködések révén új mércét 
állítunk fel a körforgásos 

gazdálkodás terén.

100 %-os teljesítményt 
nyújtunk az igényeknek 
megfelelő megoldások 
és a legmagasabb újra-
hasznosítási arány ér-

dekében.

Védjük az éghajlatot, 
felelősséget vállalunk a 

társadalomért, és jövőo-
rientált módon vezetjük 

a vállalatot.
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#1
A felelősség-

vállalásról
Az emberekért. A környezetért. 

A vállalatért.

A HULLADÉKMENTESSÉG FELÉ VEZETŐ UTUNK



Ki gondolta volna a kö-
zelmúltig, hogy egy apró 
vírusnak milyen óriási ha-
tásai lehetnek? Ma már 
mindannyian tudjuk, hogy 
a legkisebb dolgok is nagy 
változást hozhatnak. 

A hulladékszelektálással és 
a hulladékminimalizálással 
mindnyájan aktívan tehetünk a 
környezetünkért és az éghajlat-
védelemért nap mint nap. A Sa-
ubermacher már több mint 40 
éve elkötelezett egy olyan kör-
nyezet iránt, amelyben érdemes 
élni. A vállalatunk által vallott 
értékeket négy évtizede az em-
berek, a környezet és a vállalat 
iránti felelősségvállalás jellemzi.

„Egy olyan környezetért, amely-
ben érdemes élni” – legyen szó 
közösségről, kereskedelemről, 
kisiparról vagy iparról: mindig 
is ez volt a mottónk, amellyel 
megpróbáljuk a környezetet 
mint az élőhelyünket alakítani. 

Élőhelyünket szem előtt tartva új 
és jobb módszereket szeretnénk 
találni a környezettudatosság 
javítására, a termékek életcik-
lusának meghosszabbítására, 
valamint a nyersanyagok újra-
hasznosítására és előállítására.

A kutatókkal folytatott együtt-
működés fontos kiindulópont 
az új módszerek megtalálá-
sához. Egy valódi körforgásos 
gazdálkodás felé vezető vál-

Hans Roth
a felügyelőbizottság elnöke

tozás elején állunk. Ehhez az 
átalakuláshoz sok innovációs 
know-how-ra van szükség. 
A hulladékgazdálkodásnak a 
nyersanyagok és előtermékek 
beszállítójává kell válnia, csakis 
így valósulhat meg a valódi kör-
forgásos gazdálkodás. Ehhez 
szoros együttműködésre van 
szükség az ipar és a hulladék-
gazdálkodási vállalatok között.

Használja ki a hulladékgaz-
dálkodás és újrahasznosítás 
terén szerzett több mint 40 
éves tudásunkat és tapasz-
talatunkat, és javítsa Ön is 
vállalata fenntarthatóságát.

Az egyetemekkel és kutatóin-
tézetekkel együtt arra törek-

szünk, hogy vezető témává 
váljon az erőforrások kérdés-
köre. Továbbra is innovatívak 
kívánunk lenni tevékenysé-
günk minden területén. 

Együtt már apró lépésekkel 
is sokat elérhetünk, hiszen 
mindannyiunk esetében igaz 
a következő: „Egyedül nem 
tudom megváltoztatni a vilá-
got, de példát mutathatok.”

A KÖRNYEZETÜNK 
az élőhelyünk
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#2
A 

jövőről
A társadalomért. A régiókért. 

Az ökológiáért.

A HULLADÉKMENTESSÉG FELÉ VEZETŐ UTUNK



A Saubermacher négyszeres 
fenntarthatósági világbajnok. 
Mit jelent a fenntarthatóság a 
vállalat számára?
Mittermayr: A fenntartható-
ság stratégiánk szerves részét 
képezi, és magában foglalja az 
környezeti, szociális és irányítá-
si (ESG) területeket. Rendkívül 
büszkék vagyunk arra, hogy 
többször is elnyertük a világ leg-
fenntarthatóbb hulladékgazdál-
kodási vállalatának járó díjat. A 
GRESB-minősítés azt bizonyítja, 
hogy a társadalmi felelősségvál-
lalás a Saubermacher vállalatba 
van kódolva.

A fenntartható célokat kö-
vető Saubermacher teremt 
valamilyen hozzáadott érté-
ket az ügyfelek számára?
Mittermayr: Mindenképpen. A 
következő előnyöket nyújtjuk 
megrendelőinknek: biztonság 
(a hulladékártalmatlanítás és 
-újrahasznosítás tekintetében), 
abszolút ügyfélközpontúság, át-
fogó know-how és bizonyosság, 

A KÖRFORGÁSOS
gazdálkodással kinyer-

hető nyersanyagok
Ralf Mittermayr vezérigazgató 2014 óta irányítja sikeresen a vállalatot a Saubermacher 
csapatával együtt. Évekkel ezelőtt meghirdette a hulladékmentes stratégiát, és a digitális 
jövőbe vezette a vállalatot. De merre is vezet az út a vállalati társadalmi felelősségvállalás 
és a Green Deal vonatkozásában? Milyen kihívásokat kell leküzdeni, és a jövőben egyálta-
lán szükség lesz-e hulladékgazdálkodásra?

Bal oldali kép: A lítium-ion akkumulátorokból származó, újrahasznosított rozsdamentes acélt kiváló minőségű nyersanyag-
ként hasznosítják újra.

hogy amit a Saubermacher csi-
nál, az nemcsak nekik, hanem a 
környezetnek, a társadalomnak, 
a vállalatnak, illetve a munkavál-
lalóknak is jó.

Milyen fenntarthatósági célo-
kat követ a vállalat?
Mittermayr: Hosszú távú sikerre 

koncentrálunk. Ágazatok közöt-
ti együttműködés, valamint a 
közszféra szereplőivel, például 
városokkal vagy szövetségekkel 
folytatott partnerségek révén a 
teljes Saubermacher vállalatcso-
porton belül a valódi körforgásos 
gazdálkodás előmozdítására 
törekszünk. Mi magunk 2040-re 
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klímasemlegesek kívánunk lenni, 
és innovatív újrahasznosítási 
megoldások révén szeretnénk 
növelni a CO₂₂-megtakarítást 
ügyfeleink esetében.

Sokan beszélnek a 10–20 
év múlva megvalósuló klí-
masemlegességről. Hogyan 
kívánja elérni ezt a célt a 
Saubermacher?
Mittermayr: Erre komplett intéz-
kedéscsomagokat dolgoztunk 
ki, amelyeket folyamatosan 
kiigazítunk, ill. bővítünk. A saját 
magunk által termelt zöld áram 
arányát például a (Saubermacher 
vállalatcsoport szintjén) jelenlegi 
8 %-ról 2025-ig 15 %-ra kívánjuk 
növelni, és még ugyanebben az 
évben minden országban, ahol 
jelen vagyunk, 100 %-ban zöldá-
ramot kívánunk használni (aho-
gyan Ausztriában már jelenleg is 
így teszünk). 115 szolgálati sze-

mélygépkocsink harmada már 
most károsanyag-kibocsátás-
mentes. A CO₂₂-kibocsátás túl-
nyomó részét – évente mintegy 
15 000 tonna CO₂₂-t bocsátunk 
ki – hulladékszállító járműveink 
okozzák. A logisztika folyamatos 
optimalizálása mellett alternatív 
hajtásokat is tesztelünk. Már 
2021-ben megrendeltük az első 
hidrogénhajtású teherautót, és 
2022-re tervezzük egy elektro-
mos teherautó beszerzését is. 
Fenntarthatósági törekvéseinket 
számos „apró” lépés egészíti ki: 
például a csatornamosó teherau-
tóinkban található vízvisszakerin-
gető rendszernek köszönhetően 
kb. 70 000-100 000 liter ivóvizet 
takarítunk meg teherautónként 
és naponta.

Ön szerint melyek a legna-
gyobb kihívások?
Mittermayr: A körforgás csak 

akkor zárul le, amikor a hulladék 
újrahasznosított nyersanyag-
ként visszakerül a termelésbe. 
A know-how és a technológia 
mellett ehhez a jogi keret kiigazí-
tására is szükség van a hulladék 
megszűnésének meghatáro-
zása tekintetében. Az azonban 
világos, hogy az újrahasznosított 
nyersanyagokkal működő, valódi 
körforgásos gazdálkodás kezde-
te a klasszikus hulladékgazdál-
kodás végét jelenti.

Mostanában mindenki mun-
kaerőhiányról beszél. Mit 
tesz a Saubermacher a mun-
kavállalóiért?
Mittermayr: A kollégáim nagy-
szerű munkát végeznek. Bár mi 
egy vállalat vagyunk, valójában 
egy nagy családnak tekintjük 
magunkat. Együttműködési haj-
landóságunk, az, hogy egymásra 
hagyatkozhatunk, hogy kiterjedt 
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know-how-val rendelkezünk, 
valamint az, hogy elkötelezettek 
és motiváltak vagyunk arra, hogy 
a legjobb minőséget teremtsük 
meg ügyfeleink és a környe-
zet számára, a határokon túl is 
kiemelkedővé tesz bennünket. 
Természetesen az olyan dolgok 
a legfontosabbak számunk-
ra, mint a legmagasabb szintű 
munkahelyi biztonság, valamint 
a szakmai és a magánélet, illetve 
a szabadidő összeegyeztethető-
sége.

Néhány évvel ezelőtt Ön 
meghirdette a hulladékmen-
tesség jövőképét. Ez tovább-
ra is érvényben van?
Mittermayr: Sokkal inkább, mint 
valaha! Arra törekszünk, hogy 
minden hulladékot úgy dolgoz-
zunk fel, hogy az újrafelhasz-
nálható legyen. Előrelépésünket 
többek között létesítményeink 

újrahasznosítási aránya alapján 
mérjük: például a csúcstech-
nológiával működő grazi köny-
nyűcsomagolóanyag-válogató 
üzemünk újrahasznosítási aránya 
86 %, a csehországi hűtőberen-
dezés-kezelő üzemünké 96 %, 
illetve a zöldhulladékból és a 
biogén hulladékból pedig teljes 
mértékben értékes biokomposz-
tot és termőföldet készítünk. 
Itt mi magunk zárjuk le a termék 
körforgását.

Hogyan járul hozzá a Sauber-
macher az ügyfelei éghajlati 
alkalmasságához?
Mittermayr: A vállalatok fenntart-
hatósággal kapcsolatos köte-
lezettségeiről szóló új törvény 
– EU szállítási láncról szóló 
törvény – tekintetében újrahasz-
nosított nyersanyagainkkal egy 
„zöld” szállítási lánc kezdetén 
állunk. Ezenfelül megrendelőink 

a hulladékminimalizálással és a 
fenntarthatósággal kapcsolatos 
tanácsadási szolgáltatásainkból 
is profitálhatnak.

Milyen tippeket tud adni a 
vállalatoknak az éghajlatvé-
delemmel és társaival kap-
csolatban?
Mittermayr: Általános érvényű, 
hogy jobb a megelőzés, mint 
az utólagos cselekvés, ezért 
megéri már most szakembereket 
bevonni a folyamatba. Körfor-
gásra alkalmas termékek és 
hulladékmentesség egy vállalat-
nál? Az energetikai önellátás, a 
nyersanyagok biztosítása és az 
éghajlat védelme tekintetében 
minden lépés számít. Ezenkívül 
az ügyfelek és a munkavállalók 
minden vállalatnak hálásak eze-
kért a lépésekért, ha ugyan meg 
nem követelik tőlük.

Fenntarthatóság. 
Céljaink:

Éghajlat- és környezetvédelem
Klímasemlegesség 2040-ben. 
Ügyfeleink esetében évente 1 millió 
tonnával kevesebb CO₂ 2035-re.

Társadalmi felelősségvállalás
Hozzáadott érték ügyfeleink és a társa-
dalom számára. Megbízható és tisztes-
séges munkáltató.

Jövőorientált vállalatirányítás
Felelősségteljes gazdálkodás, folyama-
tos fejlesztés és innováció.
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#3
A fenntartható-

ságról
Védjük az éghajlatot, felelősséget 

vállalunk a társadalomért, és jövőorientált 
módon vezetjük a vállalatot.

A HULLADÉKMENTESSÉG FELÉ VEZETŐ UTUNK



Több újrahasznosítást és kevesebb CO₂ kibocsátást célzó intézkedések: A hulladék anyagá-
nak újrahasznosítása és termikus hasznosítása kíméli a természeti erőforrásokat, csökkenti 
a nyersanyagoktól való függőséget, és csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását. Az 
elmúlt négy évben a Saubermacher mintegy 31,3 millió eurót fektetett be a logisztika opti-
malizálásába, újrahasznosító létesítményeinek fejlesztésébe és hozzáadott értéket teremtő 
egyéb területekbe, például kutatás-fejlesztésbe vagy intelligens szolgáltatásokba. A Sau-
bermacher vállalatcsoport tevékenységeivel a környezetvédelem úttörője: évente több mint 
600 000 tonna CO₂-kibocsátást takarít meg, és a „hulladékmentesség” szellemében lehetővé 
teszi a valódi újrahasznosítást.

Mobil rendeléskezelés 2.0 –  
digitális rendeléskezelés
2019-ig a megrendeléssel kapcsolatos doku-
mentációkezelés számos lépése manuálisan 
valósult meg. Évente több mint 4 millió doku-
mentumot, például szállítólevelet, mérlegelési 
jegyzőkönyvet, címkét és kísérő dokumentumot 
nyomtattunk ki, ellenőriztünk kézzel, szkennel-
tünk be és hagytunk jóvá. Jelenleg az útvo-
naltervezés és a megbízások kiosztása valós 
időben – egy kimondottan erre a célra kifej-
lesztett alkalmazáson keresztül, mobileszkö-
zökön, közvetlenül a teherautóban – történik.

Alternatív teherautóhajtások
A Saubermacher folyamatosan beruház a jár-
műflottájába, és olyan járműveket szerez be, 
amelyek megfelelnek az EURO VI kibocsátási 
szabványnak. 2018 óta egy hibrid teherautó 
rója az utakat Bécsben, valamint Alsó-Ausztri-
ában. Az alternatív hajtásrendszerek bővítése 
érdekében folyamatosan teszteljük a külön-
böző változatokat. Már 2021-ben megrendel-
tük az első hidrogénhajtású teherautót, és 

tervezzük egy elektromos teherautó beszer-
zését is. 2040-től egyetlen hulladékszállítmá-
nyunk sem okozhat károsanyag-kibocsátást. 

Károsanyag-kibocsátástól men-
tes szolgálati gépjármű
A Saubermacher 2021-ben 27 elektromos szol-
gálati autót vásárolt, és ez a tendencia folyta-
tódik. Ezenkívül 26 töltőállomást telepítettek a 
vállalat székhelyén, valamint további 15 töltőál-
lomást a Saubermacher ausztriai telephelyein. A 
Saubermacher több mint 150 000 eurót fektetett 
be erre a célra, és ezzel évente kb. 160 000 kg 
CO₂₂-t takarít meg. A vállalat Ausztriában már 
most is 100 %-ban a zöldáramra támaszkodik.

Útvonal-optimalizálás 
a mobil 
rendeléskezelésnek 
köszönhetően.

LOGISZTIKA

Kitekintés az intézkedéseinkre:

ÉGHAJLAT- ÉS
környezetvédelem
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a szállítási távolságokat, ez-
zel pedig a CO₂₂-kibocsátást. 
A wastebox.at webáruház 
révén a magánügyfelek is 
élvezhetik az klímasemleges 
hulladékkezelés előnyeit.

Az intelligens hulladék-
gyűjtő tartály a CO₂-ki-
bocsátást is csökkenti
A hulladékgyűjtőkben elhelye-
zett, ANDI (Automatisch, Nach-
haltig, Digital, Innovativ – auto-
matikus, fenntartható, digitális, 
innovatív) elnevezésű csúcs-
technológiás érzékelők innova-
tív, összetett folyamatok alapján 
mérik a szemetesek telítettsé-
gét, a hőmérséklet-növekedést 
és a mozgásmintákat. Ez lehe-
tővé teszi az igény szerinti auto-
matikus hulladékkezelést, egy-
úttal csökkenti az üresjáratokat.

A haszonanyagg-szken-
nerrel hatékonyabb a 
hulladék szelektálása
A hulladékgyűjtő járműben 
lévő haszonanyag-szkenner 
mesterséges intelligencia se-
gítségével azonosítja a rossz 
helyre bedobott hulladékot. A 
megrendelők és a lakosság 
egy kommunikációs platformon 
keresztül közvetlen visszajelzést 
kapnak a szelektálás minősé-
géről, melynek köszönhetően 
csökken a rossz helyre bedo-
bott hulladék mennyisége és 
az ártalmatlanítás költsége. Az 
eddigi legnagyobb tesztprojekt 
2021 nyara óta zajlik a Mürztal-
ban, hat településen, összesen 
10 000 háztartás részvételével.

Smart Collection plat-
form – jobb minőség 
és hatékonyság
A Smart Collection platform 
– más néven „intelligens hulla-
dékgyűjtő platform” – optimali-
zálja a nyilvános (pl. üveg- vagy 
használtruha-) hulladékgyűjtő 
pontokhoz kapcsolódó ár-
talmatlanításhoz szükséges 
hulladéklogisztikát. Ennek 
köszönhetően nincsenek többé 
túltömött hulladékgyűjtő szige-
tek, egyúttal optimálisabbá válik 
a hulladékelszállítás gyakori-
sága és a szállítási útvonalak.

Daheim alkalmazás te-
lepülések számára 
Az eredetileg a hulladékelszállí-
tás dátumára emlékeztető alkal-
mazás mára egy többcsatornás 
rendszerrel rendelkező, interak-

Így működik a haszonanyag-szkenner:

Az intelligens érzékelők automatikusan 
megszervezik a hulladékkezelést.

A haszonanyag-szkennerrel 
felszerelt teherautó biztosítja az átláthatóságot.

tív kommunikációs platformmá 
nőtte ki magát. Lehetővé teszi, 
hogy a települések, egyesüle-
tek, iskolák, vállalkozások stb. 
gyorsan és egyszerűen tájé-
koztassák a polgárokat azok 
okostelefonjain keresztül.

wastebox.biz – klímasem-
leges hulladékszállítás
A wastebox.biz egy olyan alkal-
mazás, amelynek használatával 
az építőipari vállalatok egysze-
rűen, gyorsan és átláthatóan 
megszervezhetik az építke-
zések helyszínén keletkező 
hulladékok ártalmatlanítását. A 
világ legnagyobb, építkezések 
helyszínén keletkező hulladé-
kok ártalmatlanítására szolgáló 
digitális logisztikai platformja az 
éghajlatvédelemre is figyelmet 
fordít: Intelligens algoritmusok-
nak és a regionális hulladék-
gazdálkodási vállalatokkal 
folytatott együttműkö-
désnek köszönhe-
tően a platform 
a hagyományos 
hulladékgaz-
dálkodáshoz 
viszonyít-
va évente 
már most akár 
23 %-kal csökkenti 

DIGITÁLIS

SZOLGÁLTATÁSOK
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A csúcstechnológiás vá-
logatóüzem korszerűsí-
tése (Graz, Ausztria)
A Saubermacher mintegy 2 
millió eurót fektetett be könnyű-
csomagolást feldolgozó üzeme 
korszerűsítésébe. A létesít-
ményben évente körülbelül 32 
000 tonna hulladékot dolgoz-
nak fel, ezzel az újrahasznosítá-
si arány 20 %-kal, 86 %-ra nőtt.

Új újrahasznosító üzem 
lítium-ion akkumuláto-
rok számára (Bremer-
haven, Németország)
A 2018-ban épült létesítmény-
ben az ipari szabványoknak 
megfelelő, saját fejlesztésű 
eljárást alkalmaznak. A fé-
mek esetében már jelenleg is 
95 %-os újrahasznosítási arányt 
érünk el. Kivételes eredmény, 
hogy a kinyert aktív anyag 
szervesen nem szennyezett.

Hűtőberendezések ke-
zelése (Havlíčkův 
Brod, Csehország)
A 2018 szeptemberében üzem-
be helyezett, nemzetközi szin-
ten is példaértékű létesítmény 
az újrahasznosítható anyagok 
– például a műanyagok, a vas, 
az alumínium vagy a réz – 
mintegy 96 %-át nyeri vissza. 
Az üzemben minden környe-
zetre káros klór-fluor-szén-
hidrogén-tartalmat szaksze-
rűen megsemmisítenek.

Speciális hulladékraktár 
(Kidričevo, Szlovénia)
Az újrahasznosító központ 
évente akár 51 000 tonna 
veszélyes hulladék feldolgozá-
sát is lehetővé teszi. A raktá-

rakat korszerűsítették, és a 
környezetvédelmi, valamint a 
biztonsági – különösképpen 
a tűzvédelmi – előírásokat a 
technika jelenlegi állásának 
megfelelően alakították át.

Alternatív tüzelőanyag, 
RDF előállítása (Retz-
nei és Bécs, Ausztria)
A kőolaj és a földgáz – regi-
onális hulladékból, újrahasz-
nosító üzemek által előállított 
alternatív tüzelőanyagokkal 
történő – helyettesítése fontos 
tényező a CO₂₂-csökkentés és 
az energetikai önellátás szem-
pontjából. A Saubermacher 
e területen úttörő, és egyben 
a legnagyobb alternatívtü-
zelőanyag-gyártó Ausztriában.

Kémiai-fizikai hulla-
dékkezelő létesítmény 
(Trofaiach, Ausztria)

Az új üzemben 2018 óta a 
folyékony speciális hulladékot 
kémiai, fizikai és biológiai eljá-
rásokkal kezelik, és több mint 
85 %-át visszavezetik a termé-
szetes vízkörforgásba.

A lítium-ion akkumulátorokat újrahasznosító létesítmény 
a legmagasabb újrahasznosítási arányt éri el.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

A savak, lúgok és az olaj-víz 
keverékek újrahasznosítása 

Trofaiachban történik.
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A Magna a fenntarthatósági tanácsadásnak köszönhetően 
94 %-os vállalaton belüli újrahasznosítási arányt ér el.

A vállalat saját K+F csapata folyamatosan 
új (újrahasznosítási) megoldások után kutat.

Fenntarthatósági ta-
nácsadás ügyfeleknek
A Saubermacher más vállala-
tokat is támogat a fenntartha-
tóság felé vezető úton. Szol-
gáltatásaink a hagyományos 
hulladékgazdálkodási és szeny-
nyvízkezelési tanácsadástól a 
hulladékmentes koncepciókig 
és a CO₂₂-lábnyomig terjednek. 
Ily módon kerül sor a hulladék-
mennyiség minimalizálására, 
az anyag-újrahasznosítási 
megoldások előfeltételeinek 
meghatározására és a termékek 
újrahasznosíthatóságának elem-
zésére, ahogyan azt többek 
között a számos vállalattal, pl. 
a Magna, az AT&S és az Uwe 
Damm vállalatokkal folytatott 
együttműködésünk is bizonyítja.

100 %-ban újrahaszno-
sított hulladékgyűjtő
A Saubermacher maradék-
hulladék-gyűjtők, más néven 
„ökoszemetesek” szinte teljes 
egészében régi hulladékgyűjtő 
edényekből készülnek. A régi 
Saubermacher hulladéktáro-
lókból újakat állítanak elő. Ez a 
valódi körforgásos gazdálkodás!

Napelemes rend-
szerek építése
Annak érdekében, hogy új-
rahasznosító üzemeinket 
egyre inkább saját termelésű 
napenergiával lehessen ellát-
ni, Trofaiachban és Retznei-
ben napelemes rendszereket 
építettek ki, és ezek látják el 
energiával a munkavállalók és 
a látogatók elektromos autói 
számára kialakított töltőál-
lomásokat is. A cél az, hogy 
2025-re a saját napenergia-ter-

melés a vállalatcsoport egé-
szében 15 %-ra emelkedjen.

Előny a K+F révén
A kutatás-fejlesztés a Sauber-
macher egyik fontos pillére 
ahhoz, hogy megfelelően felké-
szüljünk a jövőre. Új újrahaszno-
sítási módszerek után kutatunk, 
és innovatív megoldásokkal 
próbálunk meg jobb újrahasz-

nosítási arányokat elérni példá-
ul a lítium-ion akkumulátorok 
vagy a folyékony hulladékok 
esetében, valamint több nyers-
anyagot próbálunk elérhetővé 
tenni az újrahasznosításhoz. A 
Saubermacher folyamatosan 
mélyíti a kompetenciáit, és a 
hatékonyabb éghajlatvédelem 
érdekében a digitalizáció terüle-
tén is beruházásokat hajt végre.

AZ ÉRTÉKTEREMTÉS TOVÁBBI TERÜLETEI
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Hozzáadott érték ügyfeleink és a társadalom számára. Vállalati filozófiánk középpontjá-
ban a társadalmi értékek állnak. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a környezetért, hanem az 
emberekért is felelősséget kell vállalnunk. Munkavállalóink számára megbízható és tisz-
tességes munkáltató vagyunk, ügyfeleinkkel pedig fenntartható és hosszú távú partner-
séget kötünk.

TÁRSADALMI
felelősségvállalás

Munkahelyi egészségvé-
delmi intézkedések
A Saubermacher 2019-ben egymást 
követően már ötödik alkalommal nyerte 
el a munkahelyi egészségvédelemért járó 
minőségi tanúsítványt. Átfogó egész-
ségügyi szolgáltatáscsomagunk részei 
többek között a különféle mozgásprog-
ramok, a megelőző orvosi vizsgálatok, 
oltási akciók és dohányzásról leszokta-
tó szemináriumok. A Saubermacher a 
munkavállalók testi épsége mellett azok 
mentális egészségére is figyelmet fordít.

Sikeres humánerőforrás-fejlesztés
A sikeres utódláskezelésnek köszönhe-
tően a 2018 és 2021 közötti időszakban 
a vezetői pozíciók több mint 90 %-át 
sikerült a vállalaton belülről betölteni. 
2021-ben 2,5 éves gyakornoki progra-
mot indítottunk. 3300 résztvevővel és 
280 rendezvénnyel a Saubermacher 
összességében nagy hangsúlyt fek-
tet a képzésre és a továbbképzésre.

Betekintés társadalmi elkötelezettségünkbe:

A MUNKAVÁLLALÓK JÓ KÖZÉRZETÉT SZOLGÁLÓ TÉNYEZŐK

Ergonómiai tréningek keretében 
gyakoroltatják a helyes testtartást.
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Damir 
Baler
MÉRLEGKEZELŐ
ÉS MY GUIDE 
MUNKATÁRS, 
PREMSTÄTTENI 
TELEPHELY

Tovább a 2019-es családi naphoz:

„A munka és a családi élet összeegyeztethetősé-
ge lényeges motivációs tényező. Az elégedett és 
elkötelezett munkavállalók döntő fontosságúak 
minden vállalat sikeres fejlődéséhez. A Sauberma-
cher nagy hangsúlyt fektet erre a kérdésre, és kü-
lönböző lehetőségeket – például rugalmas munka-
idő-modelleket, ápolási kérdésekkel kapcsolatos 
segítséget, a szülési szabadság utáni visszatérést 
segítő intézkedéseket, apasági hónapot, apasági 
szabadságot és még sok mást – kínál.

Helping Hands
A Helping Hands egy olyan 
egyesület, amely segítséget 
nyújt a Saubermachernél 
dolgozó rászorulóknak. A 
„gyors és bürokráciamentes 
segítségnyújtás” jegyében 
2018 és 2021 között több 
mint 100 000 euró adomány 
gyűlt össze, ezzel évente 
átlagosan 80 kolléga része-
sült támogatásban különbö-
ző szükséghelyzetekben.

My Guides
A Saubermacher több mint 30 munka-
társa közvetlen kapcsolattartóként áll a 
kollégák rendelkezésére, és nyújt támo-
gatást a tisztességes bánásmóddal, vala-
mint a munkahelyi elégedettséggel és jó 
közérzettel kapcsolatos kérdések esetén.

Dolgozói felmérés
A rendszeres felmérések bepillantást en-
gednek abba, hogy a Saubermacher mun-
kavállalói mennyire elégedettek a munkál-
tatójukkal, és ösztönzést adnak a további 
fejlődéshez. A legutóbbi, 2021 őszén vég-
zett felmérés szerint a munkavállalók közel 
92 %-a nagyon elégedett vagy elégedett, 
és a munkavállalók 90,2 %-a érzelmileg 
erősen kötődik a vállalathoz.

A munka és a családi élet összeegyeztetése
A Saubermacher rugalmas munkaidő-modellekkel, 
home office lehetőségekkel és számos kezdemé-
nyezéssel, például szülési szabadságon lévőknek 
szervezett reggelivel, családi nappal és ingyenes 
tanácsadással támogatja a munkavállalóit.

A Helping Hands pénzügyi támogatást nyújtott 
egy lépcsőlift megvásárlásához.
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Monika Grill
AZ ÜZLETI SZOLGÁL-
TATÁSOK RÉSZLEG 
MUNKATÁRSA ÉS MY 
GUIDE MUNKATÁRS,
KREMSI TELEPHELY

„A Saubermachernél végzett 
munkám révén sokkal inkább 
tisztában vagyok az éghajlat- és 
környezetvédelem jelentőségével, 
és a személyes környezetemnek 
is átadhatom az erőforrások meg-
óvásával és a fenntarthatósággal 
kapcsolatos ismereteimet.”

ABSZOLÚT ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG

Környezetvédelmi és akciónapok
Az olyan különleges akciónapokon, 
mint a méhek világnapja vagy a kör-
nyezeti nevelés világnapja, az ügyfe-
lekkel és partnerekkel végzett közös 
tevékenységek szorosabbra fűzik 
az üzleti kapcsolatokat, és értékes 
hozzájárulást jelentenek a környezet-
védelemhez és a biodiverzitáshoz.

Ügyfél-elégedettségi felmérés
A Saubermacher két-háromévente 
felmérést végez ügyfelei körében. 
Azok véleményét és igényeit is 
elemezzük, akik nem ügyfeleink. A 
legújabb, mintegy 240 ügyfél körében 
végzett felmérésre 2021 elején került 
sor: 97 %-uk bízik a Saubermacher-
ben. A Net Promoter Score értéke 
63,8 %, vagyis 2018-hoz képest 
jelentősen emelkedett, és sokkal 
magasabb, mint a versenytársaké.

Saubermacher Akadémia
A Saubermacher Akadémiát éven-
te két alkalommal tartják meg az 
ügyfelek számára. A rendezvényen 
a Saubermacher, valamint külön-
böző hatóságok és egyetemek 
szakértői, továbbá szakemberek 
nyújtanak tájékoztatást és képzést 
környezetvédelmi témakörökben.

A Dobl-Zwaring település számára a méhek 
világnapjára készült rovarhotelek.

Szakértők nyújtanak tájékoztatást 
a hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos újdonságokról.
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HOZZÁADOTT ÉRTÉK A TÁRSADALOM SZÁMÁRA

Újrafelhasználás: az ehrenhauseni középiskolában a diákok nemrég 
kezdtek el dolgozni olyan táblagépekkel, amelyeket korábban 

a Saubermacher munkavállalói használtak.

A 2021-es év éghajlatvédelmi hőse: 
Severin Pock Grazból. 

Tovább a 2021-es 
éghajlatvédelmi 

hőshöz:

Minden évben kioszt-
ják a Hans Roth kör-
nyezetvédelmi díjat
A kitüntetést az innovatív 
hulladékgazdálkodás és 
újrahasznosítás területén 
Ausztriában és Szlovéni-
ában tevékenykedő fiatal 
tudósok kapják. A fődíj 
mellé 3000 euró jár.

Börtönből eltá-
vozáson lévők
A büntetés-végrehajtási 
intézetekben raboskodók 
már évek óta dolgoz-
hatnak a Saubermacher 
premstätteni, trofaiachi és 
kremsi telephelyein, így 
lehetőséget kapnak arra, 
hogy a börtönben töltött 
idő alatt némi jövedelemre 
tegyenek szert. Ily módon 
könnyítjük meg a szá-
mukra, hogy visszatalál-
janak a munka világába.

Az éghajlatvédelem hősei
Ezzel a kitüntetéssel az éghajlat- és 
környezetvédelemhez való rendkívüli 
hozzájárulást díjazzák Ausztriában. Hans 
Roth Leonore Gewessler környezetvé-
delmi miniszterasszonnyal együtt adta 
át a 2021-es díjat Severin Pocknak, egy 
grazi fiatalembernek szemétgyűjtési és 
szemetelés-ellenes tevékenységéért.
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Tovább az Ecotourhoz:

Újrahasznosítási nap a 
Mürztaler Saubermacherben.

Zölddel befuttatott zajvédő 
fal a Puchstraßén.

Tovább a 2019-es 
újrahasznosítási 

naphoz:

Újrahasznosítási nap, 2019
Az Altstoff Recycling Austria (ARA) kezdemé-
nyezésére a stájerországi általános iskolások 
játékosan tanulják meg, hogyan minimalizálják a 
hulladékot, hogyan válogassák azt szét helyesen, 
és hogy hogyan tartsák tisztán a környezetet.

Legyünk jó szomszédok
A Murkraftwerk erőmű miatti építészeti átala-
kítások óta a grazi Puchstraßén fekvő ipari 
terület még inkább hatással van a környéken 
lakók életére. A Saubermacher jószomszé-
di felelősségének megfelelően cselekszik, 
ezért egy 95 méter hosszú és tíz méter ma-
gas zaj- és belátásgátló falat épített, vala-
mint új élőhelyet alakított ki a növény- és 
állatvilág számára a Mura folyó partján.

Ecotour
A Saubermacher vállalat nagy hangsúlyt 
fektet az átláthatóságra és a környe-
zettudatos képzésre. A Retzneiben és 
a grazi Puchstraßén működő újrahasz-
nosító üzemekben a tanulók, diákok 
és az érdeklődők izgalmas idegenve-
zetés mellett tekinthetnek a kulisszák 
mögé, és a helyszínen szerezhetnek 
saját benyomást az újrahasznosítás 
és a hulladékhasznosítás világáról.

+   minden kedden 8:00 és 15:00 között 
(előzetes bejelentkezés alapján)

+   Bejelentkezés:  
ecotour@saubermacher.at
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vállalatirányítás
JÖVŐORIENTÁLT

A Saubermacher arra törekszik, hogy gazdaságilag is fenntartható módon cselekedjen. 
Vállalatunk sikerének alapja a felelősségteljes gazdálkodás, a folyamatos fejlesztés és az 
innováció. A vállalat működésének hosszú távú biztosítására összpontosítunk, nem pedig 
a rövid távú nyereség megtermelésére. Folyamatos együttműködés révén win-win helyze-
teket teremtünk ügyfeleink és a partnereink számára.

Szoros partnerségek: 
köz- és magánszféra kö-
zötti partnerségek
A köz- és magánszféra közötti 
partnerségek – PPP-k – fontos 
stabilitási és gazdasági ténye-
zőt jelentenek a régió vállalatai 
és önkormányzatai számá-
ra. A PPP-k a közszféra és a 
Saubermacher közötti együtt-
működések, amelyek közös 

társaság formájában, együttes 
irányítással végzik tevékeny-
ségüket. Ezek a partnerségek 
biztosítják a know-how átadá-
sának erősödését, a regionális 
munkahelyek megőrzését, a 
hulladékkezelés biztonságá-
nak javulását és az innovációs 
képesség növekedését, egyút-
tal tehermentesítik a költség-
vetést. A Saubermacher négy 

A legújabb PPP: 
Schilcherland, Deutschlandsberg.

országban (Ausztria, Szlovénia, 
Magyarország, Csehország) 
összesen 19 PPP-ben partner. 
2019 végén kezdte meg műkö-
dését a „Schilcherland Sau-
bermacher”, a legújabb PPP 
Délnyugat-Stájerországban. 
Ez a társaság mintegy 17 000 
lakost szolgál ki professzionális 
hulladékkezeléssel és egy mo-
dern hulladékgyűjtő központtal.
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Hans Roth és két fia, 
Stefan és Hannes, 
a Hans Roth alapokmány 
bemutatóján.

A Hans Roth alapokmány és a tanácsadó testületek
2021 szeptemberében Hans Roth bemutatta alapokmányát, 
amely iránymutatásként szolgál a Saubermacher vezetése 
számára és a vállalat működéséhez. Az útmutató egyesíti 
a vállalati filozófiát és a Hans Roth által vallott alapvető ér-
tékeket. Úgy kell tekinteni rá, mint egy értékeket és célokat 
felsorakoztató támpontra, amely belsőleg és külsőleg is 
irányt mutat. Iránymutatást ad a munkavállók, partnerek 
és ügyfelek számára a Saubermacher vállalat vezetéséről 
és működéséről. A Saubermacher-útmutató bemutatásával 
párhuzamosan egy munkavállalói tanácsadói testületet, egy 
értékekkel foglalkozó tanácsadói testületet és egy üzleti 
tanácsadói testületet is létrehoztak, hogy a vállalati filozófia 
akkor is megvalósuljon, ha Hans Roth már nem tud a válla-
lat élén állni.

Megfelelőség és etikai irányelv
A Saubermacher minden munkavállalója számára maga-
tartási kódexet biztosít, amely segíti őket a mindennapi 
tevékenységük során. Belépéskor minden új munkavállaló 
megfelelőségi képzésben részesül. Az ismereteket kétéven-
te fel kell frissíteniük.

Banki és biztosítási nap
A Saubermacher évente legalább egyszer találkozóra hívja 
a bankokat és a biztosítótársaságokat, hogy átfogóan tájé-
koztassa őket a vállalat fejlődéséről és a stratégiai tervek-
ről. Ez a strukturált eszmecsere elmélyíti a kapcsolatokat 
és a kölcsönös bizalmat.

„Munkavállalói tanács-
adóként a telephelyünkön 
dolgozó kollégák igényeit 
képviselem. Ez fontos 
feladat. Ha probléma me-
rülne fel, a Saubermacher 
segélyvonalához tudok 
fordulni.”

Christian
Obergruber

ÜZEMI DOLGOZÓ ÉS 
A MUNKAVÁLLALÓI 
TANÁCSADÓ, 
TROFAIACHI TELEPHELY
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EGYÜTT.
Egymásért. 

„A Sauber-
macher válla-

latnál a fenntarthatóság és a 
környezetvédelem már akkor is 
intenzív beszédtéma volt, ami-
kor mások még egyáltalán nem 
foglalkoztak ezzel. A hulladé-
kártalmatlanításhoz kapcsolódó 
infrastrukturális szolgáltatáso-
kat fenntartható módon kell biz-
tosítani, a lehető leginkább taka-
rékoskodva az erőforrásokkal, 
és kevés nemkívánatos hatást 
kifejtve a környezetre. Ugyanak-
kor mindezt megfizethető mó-
don kell végezni, garantálva a 
hulladékkezelés biztonságát és 
minőségét. A Saubermacherrel 
folytatott együttműködés a vál-
lalat fenntarthatóság iránti elkö-
telezettségének köszönhetően 
folyamatosan új lehetőségeket 
biztosít arra, hogy megfeleljünk 
ezeknek a követelményeknek.”

Franziska Olischer, 
alpolgármester és a mödlingi 
Környezetvédelmi és Kommu-
nális Szolgáltatások képvi-
selőtestületének tagja, Möd-
linger Saubermacher PPP

„A Saubermacher a biztonsági és 
környezetvédelmi irányelveknek és 
előírásoknak megfelelően garantál-
ja a bécsi Természettudományi Mú-
zeumban keletkező összes hulladék-
frakció szakszerű ártalmatlanítását. A 
bécsi Természettudományi Múzeum ezen-
kívül a Saubermacher veszélyes anyagok ártalmatlaní-
tása terén szerzett sokéves tapasztalatából is profitál. 
A Saubermacher megbízható partner a fenntartható 
hulladékgazdálkodásban.”

Katrin Vohland, főigazgató és tudományos 
főmunkatárs, bécsi Természettudományi Múzeum

„Számunkra, mint vállalat számá-
ra nagyon fontos a fenntartható-
ság, mivel ez betegeink javára 
szolgál. Fenntarthatósági célja-

ink eléréséhez elengedhetetlen, 
hogy partnereink hajlandóak le-

gyenek a folyamatos fejlődésre.”

Larisa Delia Peric, hulladékügyi tanácsadó, 
Böhringer Ingelheim

„A körforgásos gazdálkodás egyet jelent az éghajlatvédelemmel. A kör-
körös gazdálkodásban élenjáró innovátorokként olyan hulladékgazdálko-
dási partnerekre is szükségünk van, mint amilyen a Saubermacher válla-
lat, amelybe bele van kódolva a fenntarthatóság, hiszen csakis közösen 
tudjuk gazdaságosan és ökológiailag észszerű módon megvalósítani az 
EU újrahasznosítási célkitűzéseit.”

Harald Hauke, az ARA AG igazgatótanácsának tagja
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„A működő és fenntartható körfor-
gásos gazdálkodáshoz vezető 
úton innovatív és megbízható part-
nerekre van szükség. A Sauberma-
cher már hosszú évek óta pontosan 
ezt a minőséget garantálja a SPAR 
számára, és évek óta jelentős mérték-
ben támogat bennünket a lehető legfenntart-
hatóbb gazdálkodásra irányuló törekvéseinkben.”

Christoph Holzer, a SPAR Steiermark und 
Südburgenland ügyvezető igazgatója

„Mind közérdekből, mind pedig a 
KAGes éghajlat- és energiastraté-
giájában rögzítetteknek megfelelő-
en elő kell segíteni a környezettu-

datos, illetve a regionális 
vállalatokkal és a hulladékgazdálko-

dási partnerekkel folytatott együttmű-
ködéseket. A fenntartható hulladékgazdál-

kodás alapvető fontosságú a KAGes által 
meghatározott célkitűzések – klímasemleges-
ség és energiabiztonság 2040-ig – eléréséhez.”

Gebhard Falzberger, az LKH-Univ. Klinikum 
Graz operatív igazgatója

„A fenntarthatóság fontosabb, mint valaha, ezért vállalatunk számára lét-
fontosságú, hogy hozzájáruljunk ehhez. A fenntartható hulladékártalmat-
lanítás számunkra a jövőorientált cselekvés egyik egyértelmű sarokköve.”

Maurice Beurskens, a Gurkerl.at ügyvezető igazgatója

„Pernegg ön-
kormányza-
ta évek óta 

együttműködik 
a Sauberma-

cher vállalattal, ami 
lehetővé teszi a településünkön 
keletkező hulladék fenntartható, 
egyúttal hatékony újrahasznosítá-
sát. Különösen hasznosnak tartom 
azt, hogy az óvodások és általános 
iskolások ellátogathatnak a hulla-
dékgazdálkodási központba, mivel 
így már egészen kicsi korban meg-
tanulhatják, hogy mindenki hoz-
zájárulhat a tiszta környezethez. A 
fenntarthatóság iránti elkötelezett-
ség rendkívül fontos, mivel a Sau-
bermacher ezzel vállal felelősséget 
a jövőnkért. Sok éve fektet be a 
kutatás-fejlesztésbe, és megoldá-
sokat keres, illetve talál a jövőbeli 
fejlesztésekhez. A Saubermacher 
ezzel irányt mutat az egész iparág 
számára.”

Eva Schmidinger, 
Pernegg polgármestere

„A városok és községek évtizedek óta példaképek, úttörők és multiplikátor ha-
tást kiváltó szereplők a fenntarthatóság és az éghajlatbarát intézkedések terén. 
Minél több partner, vállalat, valamint magánkezdeményezés követi ezt a példát, 

az annál jobb a közös célunk szempontjából, ami nem más, mint az éghajlatvé-
delmi célkitűzések elérése, valamint az, hogy környezetünket a lehető leghatéko-

nyabban készítsük fel és a legjobb állapotban hagyjuk hátra a jövő generációi szá-
mára. Rendkívül hálás vagyok, hogy a GVA Tulln a fenntartható hulladékgazdálkodás híve. 
Ez nemcsak a községek, hanem a régió lakói számára is példamutató, és végső soron 
mindannyiunk számára előnyös."

Alfred Riedl, az Österreichisher Gemeinebund (Osztrák Önkormányzatok 
Szövetsége), valamint a GVA Tulln elnöke
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#4
Az 

értékekről
Tevékenységünket etikai alapelvek vezérlik. 

Kölcsönösen támogatjuk egymást, és az 
ügyfelek prioritást élveznek nálunk.

A HULLADÉKMENTESSÉG FELÉ VEZETŐ UTUNK



A családi vállalkozást Hans és Margret Roth alapította 
1979-ben azzal a céllal, hogy nap mint nap közre-
működjön egy olyan környezet megteremtésében, 
amelyben érdemes élni. A vállalat teljes körű szolgál-
tatást nyújt a veszélyes és nem veszélyes hulladékok 
ártalmatlanítása és újrahasznosítása terén, és mintegy 
1600 önkormányzat és 42 000 vállalat kompetens 
partnere. Az úgynevezett köz- és magánszféra közötti 
partnerségek keretében az önkormányzatokkal folyta-
tott – a kommunális szervezetek erősségeit és a ma-
gánszektor szempontjait ötvöző – együttműködések 
különleges hozzáadott értéket teremtenek a régióban. 

A Saubermacher sokéves hulladékgazdálkodási szak-
értelmével nemcsak regionális, hanem nemzetközi 
szinten is kiemelkedő vállalat, és hét országban több 
mint 3400 munkavállalóval végzi a tevékenységét. 
A környezetvédelmi szempontból úttörő vállalkozás 
vezető szerepet tölt be a Waste Intelligence terüle-
tén, és partnereivel, valamint ügyfeleivel az elmúlt 
években számos olyan digitális innovációt fejlesztett 
ki, mint például a wastebox, a Daheim szolgáltatási 
alkalmazás, a haszonanyag-szkenner és sok más. 
A vállalat saját kutatás-fejlesztési részlege fontos 
tényező az új hulladékáramokra, az egyre szigorúbb 
követelményeke és a még nagyobb újrahasznosítási 
arányra történő sikeres felkészülés szempontjából. 
Tevékenységünk során mindig az ügyfeleink állnak 
a középpontban, akik profitálhatnak a regionali-
tással és a fenntartható elkötelezettséggel páro-
suló legkiválóbb minőségből és szakértelemből. 

Környezetbarát folyamatainak, korszerű újrahaszno-
sítási eljárásainak, innovatív projektjeinek és számos 
CSR-tevékenységének köszönhetően a Sauber-
macher 2021-ben egymást követően negyedszer 
nyerte el a világ legfenntarthatóbb hulladékgazdál-
kodási vállalatának járó címet (GRESB minősítés). 

„Folyamattechnikusként 
már a képzésem óta az 
energiahatékonyságra 
és a környezetvédelemre 
összpontosítok. A K+F 
részlegen lehetőségem 
van arra, hogy fejlesz-
tési és üzemi projektek 
keretében valósítsam meg 
ezeket a prioritásokat. Az 
újrahasznosítással és a 
kibocsátáscsökkentéssel 
jelentősen hozzájárulunk 
a körforgásos gazdálko-
dáshoz és a gyakorlatban 
megvalósuló fenntartható-
sághoz.”

Sabine
Tanzer

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI 
FOLYAMATTECHNIKUS, 
FELDKIRCHENI TELEPHELY

A Saubermacher AG egy többszörösen tanúsított és kitüntetett hulladékgazdálkodási és 
újrahasznosítási vállalat, amelynek székhelye Feldkirchen bei Graz településen található.

A vállalatról
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#5
Az 

innovációról
Kutatás-fejlesztési tevékenységünk és 

a partnereinkkel folytatott együttműködések 
révén új mércét állítunk fel a körforgásos 

gazdálkodás terén.

A HULLADÉKMENTESSÉG FELÉ VEZETŐ UTUNK



Világszerte a 
legfenntarthatóbb 
hulladékgazdálkodási vállalat 
Global Real Estate Sustainability Benchmark 2021

3,5 millió 
tonna kezelt hulladék évente.

3.400
munkavállaló

680
(speciális) 
jármű

77
feldolgozóüzem

több mint 

600.000
tonna CO₂₂-megtakarítás évente

19
köz- és magánszféra
közötti partnerség (PPP)

Kroatien
Magyarország

Horvátország

Szlovénia

DIÓHÉJBAN A 
Saubermacherről

Ozan Karadogan

TGK-VEZETŐ ÉS 
MY GUIDE, 
BÉCSI TELEPHELY

„Teherautósofőrként gondoskodom 
arról, hogy ne vesszen el, hanem 
újrahasznosítható legyen a hulla-
dék. A környezet- és éghajlatvéde-
lem mindenkit érint. Én így járulok 
hozzá – a gyermekeim és az ő 
jövőjük érdekében.”

Ausztria

Szlovákia

Csehország

Németország
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#6
A 

minőségről
100 %-os teljesítményt nyújtunk az igények-

nek megfelelő megoldások és a legmagasabb 
újrahasznosítási arány érdekében.

A HULLADÉKMENTESSÉG FELÉ VEZETŐ UTUNK



TANÚSÍTVÁNYOK
és díjak

A Saubermacher számos díjat kapott a minőség- és biztonságirányítás, az emberi erőfor-
rások és a fenntarthatóság területén elért teljesítményéért, a szabványokért, valamint az 
emberek és a környezet érdekében tett fáradhatatlan erőfeszítéseiért (2018-2021-es jelen-
téstételi időszak).

Minőség
+  ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001
+   Hulladékkezelésre szakosodott vállalatként tanúsítva
+   ISCC-EU tanúsítvány (ISCC = International Sustainability & Carbon Certification)
+   SCC** tanúsítvány (SCC = Safety Certificate Contractors) a tartályok tisztításáért
+   EMAS tanúsítvány
+   Meisterbetrieb minőségi pecsét 
+   Österreichisches Staatswappen kitüntetés 

Humán erőforrás
+   Stájerország leginkább családbarát vállalata, Stájerország tartomány gazdasági osztálya, 2019
+   Betriebliche Gesundheitsförderung” (Munkahelyi egészségfejlesztés) minőségi pecsét,  

BGF hálózat, 2019
+  Top-Arbeitgeber (Legkiválóbb munkáltató), Trend, 2021
+   Család és karrier” állami kitüntetés,  

Bundesministerium für Frauen, Familie, Integration und Medien, 2020
+  „Best Recruiters” ezüst minőségi pecsét, Career Institug & Verlag, 2021/2022
+   Austrias Best Managed Companies, a Deloitte kezdeményezése, 2021
+   Top 10 Arbeitgeber Österreich (Ausztria top 10 munkáltatója), Trendence Absolventenbarometer, 2018
+   Top Company, Kununu, 2019

Fenntarthatóság
+   Egymást követően már negyedik alkalommal a világ legfenntarthatóbb hulladékgazdálkodási vállalata, 

GRESB-minősítés, 2021
+   TRIGOS Steiermark, éghajlatvédelem kategória, 3. helyezés, respACT, 2021
+   Logisztikai kitüntetés, 2. helyezés, Verein Netzwerk Logistik, 2021
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#7
A 

nyersanyagokról
Újrahasznosított nyersanyagokat 

nyerünk hulladékból, és kíméljük a 
természeti erőforrásokat.

A HULLADÉKMENTESSÉG FELÉ VEZETŐ UTUNK



Több újrahasznosí-
tásra van szükség
Az EU körforgásos gazdálko-
dási csomagja előírja, hogy a 
műanyag csomagolási hulladék 
újrahasznosítási arányának 
2025-re legalább 50 %-ot, 
2030-ra pedig legalább 55 %-ot 
kell elérnie. Ugyan Ausztria 
éllovasnak számít a szelektív 
hulladékgyűjtés és az újrahasz-
nosítás terén, a jelenlegi állapot 
szerint még messze vagyunk 
attól, hogy elérjük ezt a célt. 
Ahhoz, hogy 2025-re teljesít-
sük ezt a célkitűzést, 75 000 
tonnáról 150 000 tonnára kell 
megdupláznunk az újrahasz-
nosított hulladék mennyiségét. 
A hulladék megfelelő szétvá-
logatása mellett a gyűjtés, a 
válogatás alapossága és az 
újrahasznosítás is jelentős 
hatással van az arányokra.

Csúcstechnológia és fo-
lyamatos fejlesztés
A Saubermacher a grazi 
Puchstraßén lévő telephelyen 
üzemelteti Ausztria legna-
gyobb automata könnyű-
csomagolóanyag-válogató 
létesítményét. A telephelyen 

KÖNNYŰCSMAGOLÁS – 
körforgásos hasznosítási 

lehetőségek
A körforgásos gazdálkodással nyersanyagokat nyerhetünk, CO₂-t takaríthatunk meg és 
óvhatjuk az éghajlatot? Szelektíven gyűjtött hulladékkal és innovatív hulladékkezelési 
technológiával lehetséges. Újrahasznosított nyersanyagok használatával megóvhatók a 
természeti erőforrások és minimalizálható a hulladék mennyisége.

Irena Jarc
VÁLOGATÓ A 
MŰANYAGVÁLOGATÓ ÜZEMBEN, 
A PUCHSTRASSÉN LÉVŐ 
TELEPHELYEN

„Én úgy járulok hozzá a 
környezetvédelemhez, hogy 
kimentem az értékes nyers-
anyagokat a hulladékból.”

évente mintegy 32 000 tonna 
műanyag- és kereskedelmi 
hulladékot dolgoznak fel. 
89 munkavállaló dolgozik 3 
műszakban, munkájukat egy 
mesterséges intelligenciával fel-
szerelt válogatórobot is segíti. 
Az üzem fő tevékenysége a 
hulladék 14 különböző típusú 
kategóriába történő szétválo-
gatása: ilyen kategória például 
a PET-csomagolás, az alumí-
niumdobozok és a kompozit 
italos kartondobozok. A háztar-
tásokból származó csomago-
lási hulladékon kívül a Sauber-
macher a kereskedelemben és 
az iparban felhasznált speciális 

műanyagokat is összegyűjti, 
szortírozza és újrahasznosítja. 
Fólialeválasztóknak, közeli inf-
ravörös tartományban működő 
válogatógépeknek, vasleválasz-
tóknak, mesterséges intelli-
genciának és különösen a kézi 
válogatásnak köszönhetően a 
környezetvédelmi szempont-
ból úttörő vállalat több mint 
86 %-os újrahasznosítási arányt 
ér el. A kutatás-fejlesztés, 
a folyamatos beruházások, 
valamint a folyamatos fejlesz-
tési intézkedések révén az 
elmúlt években 46 %-ra sikerült 
növelni az anyagában törté-
nő újrahasznosítás arányát.
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Műanyagok – 
különleges kihívás
Csak a szétválogatott műanyag 
csomagolást lehet anyagá-
ban újrahasznosítani. Ez azt 
jelenti, hogy ideális esetben 
a termékek egykomponensű 
műanyagokból állnak, mint 
például a joghurtospohár, mely-
nek anyaga tiszta polisztirol. 
A Saubermacher üzemében a 
típus szerint szétválogatott és 
feldolgozott ilyen anyagokból 
új termékeket, pl. polárpuló-
vereket, PET-palackokat stb. 
lehet készíteni. Sok csomago-
lás azonban többkomponensű 
műanyagból áll. A sajtcsoma-
golás például ilyen. A csoma-
golás alján lévő műanyag tálca 
kemény, míg a felső rész egy 

lehúzható, puha fólia. Szak-
nyelven ezt kompozit anyagnak 
nevezik. Az a „gond” ezekkel 
a kompozitokkal, hogy nem 
lehet őket szétválasztani, ezért 
nem lehet őket újrahasznosítani 
sem. A Saubermacher ezt az 
anyagot felaprítja, és speciális 
üzemekben, például az auszt-
riai Retznei településen talál-
ható ThermoTeam üzemben 
hulladékból származó alternatív 
tüzelőanyaggá (RDF) dolgozza 
fel. Az RDF-et fosszilis tü-
zelőanyagok helyett használják 
energia előállításához, például 
a cementiparban. 1 kilogramm 
műanyag fűtőértéke körülbelül 
1 liter fűtőolaj fűtőértékével 
egyenértékű. Termikus terüle-
ten az újrahasznosítási arány 
körülbelül 40 %. Évente össze-

sen mintegy 39 600 tonna CO₂₂-
kibocsátást takarítanak meg az 
anyagában történő újrahaszno-
sítás és a termikus hasznosítás 
révén. Ez a Wörthi-tónál nagy-
jából háromszor nagyobb ve-
gyes erdőterületnek felel meg.

Több újrahasznosított 
nyersanyag a hatéko-
nyabb szétválogatás-
nak köszönhetően
Annak érdekében, hogy a 
könnyűcsomagolást szaksze-
rűen lehessen újrahasznosítani, 
a megfelelő kukába kell azt 
dobni. A haszonanyag-szken-
ner használatával Ausztria több 
tesztrégiójában tesznek kísér-
letet arra, hogy a tudatosság 
kialakításával csökkentsék azt 
a hulladékmennyiséget, amit 

A csúcstechnológiás grazi 
válogatóüzem 86 %-os újrahasznosítási 
arányt ér el.



Bölcsőtől bölcsőig a 
Saubermacher Magyarországnál
Az autóalkatrészek gyártásából származó selej-
teket – például a műszerfalakat, lökhárítókat stb. 
– szétválogatják, szétszerelik, speciális műanyag-
darálókban felaprítják, majd nyersanyagként újra 
felhasználják az autóiparban. Ez azt jelenti, hogy 
ezen a területen a nyersanyagkörforgás 100 %-ban 
zárt, így nem keletkezik hulladék.

„A csomagolás, aminek van jövője”
kezdeményezés
Különböző nyersanyag-feldolgozók, csomagoló-
anyag- és fogyasztásicikk-gyártók, valamint hul-
ladék-újrahasznosítók folytatnak együttműködést 
azért, hogy az egyedi csomagolási megoldásokból 
holisztikus megoldás szülessen. A cél a csomago-
lások erőforrásokat megóvó felhasználása. A Sau-
bermacher is részese ennek a kezdeményezésnek.

Kémiai újrahasznosítás
A Saubermacher a poliolefinek visszanyerésére 
irányuló „kémiai újrahasznosítás” területén végez 
kutatásokat azzal a céllal, hogy a jövőben még na-
gyobb arányban tudja újrahasznosítani a műanya-
gokat.

TOVÁBBI HULLADÉKMENTES

KEZDEMÉNYEZÉSEK

tévesen dobnak a maradék 
hulladék közé. Többek között 
több könnyűcsomagolásnak 
kellene oda kerülnie, ahová 
való: a sárga zsákba vagy a 
sárga szemeteskukába. A hul-
ladékszortírozásra vonatkozó 
képzések és az ügyfeleknek 
nyújtott hulladékügyi tanács-
adás ugyancsak hozzájárulnak 
a tudatosság kialakításához és 
a felvilágosításhoz, hiszen a 
mesterséges intelligencia és a 
csúcstechnológia ellenére még 
mindig az ember a legjobb „vá-
logatógép”. Ő dönti el, hogy a 
hulladék a megfelelő szemetes-
kukába került-e, így hozzájárul 
az erőforrások megóvásához.
gen Tonne landen und hilft 
so, Ressourcen zu schonen.



Odaszállítás
Naponta átlagosan 125 tonna 
könnyűcsomagolás érkezik 
az üzembe. Első lépésként 
egy zsákbontó feltépi a sárga 
zsákokat.

A legmagasabb 
újrahasznosítási arány
A csúcstechnológia és a mes-
terséges intelligencia ellenére 
mindeddig a kiváló válogatási 
arány egyetlen módszerrel, 
mégpedig a kiegészítő kézi 
válogatással érhető el.

Válogatórobot
Robotokat és mesterséges in-
telligenciát tesztelünk a mun-
kafolyamatok megkönnyítése 
és a válogatás alaposságának 
növelése érdekében.

Bálázó

Könnyűcsomagolás. Így működik egy válogatóüzem.

HULLADÉKBÓL
újrahasznosított nyersanyag
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Zsákbontó

Válogatórobot

SAUBERMACHER36 //



Légszeparátor

Ballisztikus szeparátorok

Kézi válogatás

Közeli infravörös 
tartományban működő 

válogatógép

Rázórosta

A fóliák kézi 
válogatása

Fólialeválasztó
Dobszita

Vasleválasztó
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#8
A 

tényekről
Integrált irányítási rendszerünk keretében 

mérjük CSR-tevékenységeinket.

A HULLADÉKMENTESSÉG FELÉ VEZETŐ UTUNK



Egység 2018 2019 2020 2021

Gazdaság

A vállalatcsoport forgalma mio. euró 305 321 315 370

Munkavállaló

Munkavállalók száma (szülési 
szabadság, gyakornokok, katonai 
szolgálat nélkül)

Személyek 
száma 917 939 898 940

A nők aránya a munkavállalókon 
belül % 22,5 22,7 23,3 23,9

Jelentendő munkahelyi balesetek Szám 54 36 30 48

Egy munkavállalóra eső betegsza-
badságnap évente Nap 7,1 7 8,3 7,2

Energiafelhasználás

Áramfogyasztás kWh 6.667.180 8.016.235 7.963.403 7.952.597

Napelemmel termelt áram kWh 29.859 46.722 48.851 51.591

Földgáz m³ 41.200 51.748 58.664 57.120

Távhő kWh 996.196 1.238.000 976.249 1.219.910

Faforgács ömlesztett 
űrméter 100 79 54 91

Fűtőolaj, EL + L liter 48.196 28.422 29.791 30.529

Dízel összesen liter 4.671.881 4.593.752 4.215.694 4.338.365

Földgáz (CNG) kg 6.796 5.912 4.384 5.611

Vízfogyasztás m³ 18.395 23.873 21.735 23.942

A FENNTARTHATÓSÁGRÓL
számokban**

60
Ecotour évente

27
elektromos 

szolgálati gépjármű

Évente

80
kollégát támogat 
a Helping Hands

Évente

5
környezetvédelmi 

kampány az ügyfelekkel33
My Guide munkatárs

**  a vállalatcsoport forgalmának kivételével minden érték a Saubermacher Ausztriára vonatkozik.

Mutatószámok 2021.
12. 31-én
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tudatosságról
Annak a felelősségnek a tudatában 

cselekszünk, hogy gyermekeinkre és 
unokáinkra olyan környezetet hagyjunk, 

amelyben érdemes élni.

A HULLADÉKMENTESSÉG FELÉ VEZETŐ UTUNK
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GYEREKEKNEK
és örök if jaknak

Siginek, a Saubermacher kabalaállatának 
szüksége van a segítségedre!
Sigi gondoskodik a hulladék megfelelő 
szelektálásáról, mivel fontos számára a 
környezetvédelem. Segíts Siginek átjutni a 
labirintuson, hogy elérjen a megfelelő autóhoz! 
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Színezd 
KI!



A megoldást a hátoldalon találod.

Profi vagy a hulladékszelektálásban?
Melyik hulladék melyik kukába való? Mutasd 
meg, hogy milyen ügyesen válogatod szét 
a hulladékot, és karikázd be a hulladékot a 
hozzá tartozó kukafedél színével!



HULLADÉKGYŰJTŐ KÖZPONT

   FÉM   MARADÉK HULLADÉK

   FEHÉR ÉS SZÍNES ÜVEG   SZERVES HULLADÉK

   KÖNNYŰCSOMAGOLÁS   PAPÍR HULLADÉK



Fesd ki és építsd meg 
a saját Saubermacher 
teherautódat!
Vágd ki a sablont, és 
hajtsd be a szaggatott 
vonalak mentén.
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